๐๒

วารสารพิงค์ราชภัฏ

PING RAJABHAT

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา หรือ Covid-๑๙ ส่งผลให้ประเทศไทยมีมาตรการเพือ่ รับมือและหยุด
การแพร่เชือ้ ดังกล่าว โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สงั่ การให้กระทรวงการต่างประเทศด�าเนินการห้ามไม่ให้คนต่างชาติ
และคนไทยเดินทางเข้าประเทศไทย
เนือ่ งจากจ�านวนผูต้ ดิ เชือ้ รายใหม่ เป็นผูท้ เี่ ดินทางมาจากต่างประเทศเพิม่ ขึน้ และได้มกี ารประกาศยกระดับมาตรการในการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินเพิ่มเติม โดยห้ามบุคคลทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหะสถานระหว่างเวลา ๒๒.๐๐ - ๐๔.๐๐ น. ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่
มีความจ�าเป็น หรือผูป้ ฏิบตั งิ าน ด้านการแพทย์การธนาคาร การขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตทางการเกษตร ยา เวชภัณฑ์เครือ่ งมือแพทย์
หนังสือพิมพ์ การขนส่งน�า้ มันเชือ้ เพลิง การขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์ การขนส่งสินค้าเพือ่ การน�าเข้าหรือส่งออก การขนย้ายประชาชนไปสูท่ เี่ อกเทศ
เพื่อกักกัน การเข้าออกเวรท�างานผลัดกลางคืนตามปกติ หรือการเดินทางมาจากหรือไปยังท่าอากาศยาน โดยมีเอกสารรับรองความจ�าเป็น
หรือเอกสารเกี่ยวกับสินค้าหรือการเดินทาง หรือเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามข้อก�าหนด ประกาศหรือค�าสั่งต่าง ๆ ของทางราชการ
หรือเหตุจ�าเป็นอื่น ๆ โดยได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ใดฝ่าฝนต้องระวางโทษจ�าคุก ไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ ตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ส�าหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ตระหนักถึงปญหาดังกล่าว โดยเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ศูนย์การเรียนรู้ด้านการบิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ด�าเนินการท�าความสะอาดพร้อมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับ
การเข้าใช้สถานที่ เพื่อศึกษาปฏิบัติการเมื่อมหาวิทยาลัยเปิดท�าการตามปกติ

และในวันเดียวกันนั้นทางด้านผู้บริหารและบุคลากร ส�านักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ท�าความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อ
และสิ่งปนเปอนตามมาตรการควบคุมเชื้อ Covid – ๑๙ ในพื้นที่ให้บริการต่าง ๆ ทั่วบริเวณ
และเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ นายคนึง กาบกันทะ
ผู้อ�านวยการ กองอาคารสถานที่ น�าบุคลากรกองอาคารสถานที่
ส�านักงานอธิการบดี พร้อมด้วยพนักงานจ้างเหมาท�าความสะอาด
ของมหาวิทยาลัย น�าถังสเปรย์น�้าผสมยาฆ่าเชื้อตระเวนพ่นละออง
น�้ายาฆ่าเชื้อ บริเวณห้องเรียน อาคารเรียน และอาคารต่ า ง ๆ
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พืน้ ทีเ่ วียงบัว เพือ่ ป้องกันเชือ้ ไวรัสโคโรนา ได้แก่ บริเวณห้องเรียน ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร ๒๓
อาคาร ๑๓ อาคารส�านักหอสมุด อาคารส�านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา อาคาร ๑๙ อาคาร ๒ เรือนอนุสารสุนทร อาคารเทพรัตนราชสุดา
อาคารศิลปะ อาคารหอพักนักศึกษา อาคาร ๒๘ โรงอาหาร อาคาร ๙ และอาคาร ๙๐ ปี และ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ได้เข้าพื้นที่
โรงเรียนสาธิตอนุบาล สาธิตประถม อาคารคหกรรม อาคารจตุราคาร ศาลาพระพุทธจตุรทิศ อาคาร ๒๗ รวมถึงม้าหินอ่อนที่นั่งต่าง ๆ
รอบมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังได้ด�าเนินการ ณ พื้นที่แม่ริม และวิทยาเขตแม่ฮ่องสอนอีกด้วย
ส�าหรับการด�าเนินงานดูแลและป้องกันเชือ้ ไวรัสโคโรนา ทางมหาวิทยาลัยโดยกองอาคารสถานที่ ส�านักงานอธิการบดี ได้แบ่งออกเป็น
๔ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ ๑ ล้างใบไม้ และถนน ท�าความสะอาดลานกิจกรรมต่าง ๆ กิจกรรมที่ ๒ ท�าความสะอาดขัดล้างเช็ดถูห้องเรียน
โตะ เก้าอี้ ในทุกพื้นที่จัดการศึกษา กิจกรรมที่ ๓ จัดวางสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือในจุดต่าง ๆ ทั่วทุกพื้นที่ และกิจกรรมที่ ๔ ฉีดพ่น
น�้ายาฆ่าเชื้อเพื่อความสะอาดและสร้างความมั่นใจให้กับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้มาติดต่อราชการ
ทั้งนี้เพื่อปฏิบัติตามค�าสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๒/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์
จากโรคติดเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด - ๑๙ จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยจึงได้ปิดท�าการเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม ถึง
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓
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วันนี้ที่ราชภัฏเช�ยงใหม สารจาก รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธ�การบดี
เข้ า สู ่ เ ดื อนมี นาคมในช่วงต้นเดือนยัง อยู่ใ นระหว่างการสอบปลายภาคการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ขอให้ นั ก ศึ ก ษา
ประสบความส�าเร็จและบรรลุผลจากความเพียรพยายาม ซึ่งเมื่อการสอบเสร็จสิ้นนักศึกษาส่วนใหญ่ ต่างเดินทางกลับภูมิล�าเนาของตน
จึงขอให้ทุกคนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ขณะเดียวกันดังข่าวสารที่ปรากฏ จังหวัดเชียงใหม่และหลายจังหวัดในภาคเหนือพบว่าปริมาณ
ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน เกินค่ามาตรฐาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพเป็นอย่างมาก ดังนั้นการป้องกันตนเองด้วยการ
สวมหน้ากากอนามัย หลีกเลีย่ งกิจกรรมกลางแจ้ง และพืน้ ทีท่ มี่ มี ลพิษทางอากาศสูง รวมทัง้ หมัน่ ดูแลสุขภาพตนเองและผูใ้ กล้ชดิ อย่างสม�า่ เสมอ
เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน
นอกจากนี้การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID–๑๙) ก็เป็นอีกหนึ่งสถานการณ์ที่เกิดการระบาดรุนแรง
ในวงกว้างและยืดเยื้อยาวนาน ทางมหาวิทยาลัยจึงได้มีการประกาศ เรื่อง มาตรการและการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID–๑๙) สอดคล้องกับประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อป้องกัน ชะลอ
และบรรเทาผลจากการระบาด ดังนั้นการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนนี้ ทางมหาวิทยาลัยจึงได้มีการประชุมอาจารย์ผู้สอนเพื่อจัดการเรียน
การสอนแบบออนไลน์ ซึง่ ได้ประสานความร่วมมือระหว่างส�านักทะเบียนและประมวลผลกับส�านักดิจทิ ลั เพือ่ การศึกษา เพือ่ อ�านวยความสะดวก
ให้แก่อาจารย์ผู้สอน และจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนเป็นส�าคัญ
อย่างไรก็ตามแม้ทางมหาวิทยาลัยจะได้มีมาตรการและการป้องกัน COVID–๑๙ แต่สิ่งส�าคัญที่สุดคือความตระหนักรู้เกี่ยวกับ
การแพร่ระบาด การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ดังนั้นนักศึกษาหอพักคณะครุศาสตร์ ในโครงการวิสาหกิจ
นักศึกษาเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ กิจกรรมต้นแบบสวนเกษตรครูนอ้ ยตามรอยพ่อจึงได้จดั ท�าผลิตภัณฑ์
เจลแอลกอฮอล์ล้างมือโดยค�าแนะน�าจากอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อน�ามาให้บริการแก่อาจารย์ นักศึกษา
บุคลากร และผู้มาติดต่อราชการ ซึ่งทางกองอาคารสถานที่ ส�านักงานอธิการบดี ได้ท�าจุดบริการ
เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ในพื้นที่จัดการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว
อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ศูนย์แม่ริม อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง
ในการดูแลสุขภาพและความปรารถนาดีจากทางมหาวิทยาลัย จ�านวนทั้งสิ้น ๓๐ จุด ท้ายที่สุดนี้
ขอให้ทุกท่านห่างไกลจากโรคภัย มีสุขภาพแข็งแรงและผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

คณะผู้จัดทํา
มร.ชม. จัดอบรม “หลักสูตรผูส้ มั ผัสอาหาร” เน้นสะอาด ถูกสุขลักษณะ ๔
u CMRU Photo Activities
๕
u ชาวราชภัฏสู้ COVID-๑๙
๖–๗
ใช้สื่อออนไลน์ เรียนรู้ ท�างาน ระงับการแพร่เชื้อ
u ภาควิชาศิลปกรรม มร.ชม. เผยแพร่ผลงานศิลปะ
๘
u รอบรั้วด�าเหลือง เรื่องเล่า - ข่าวสาร จากชาวราชภัฏ
๙
u CMRU SHOW
๑๐
u รอบรู้ CMRU 360 � : ใช้เจลล้างมืออย่างถูกต้อง สะอาด
๑๑
ปลอดเชื้อ ไม่เป็นภัยต่อสุขภาพ
u

ที่ปรึกษา

: รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี ,
ผศ.ดร.ปทมรั ศ มิ ์ นาคนิ ษ ฐนนต์ รองอธิ ก ารบดี ,
คุณศิรเิ พ็ญ ผ่อนจัตรุ สั ผูอ้ า� นวยการส�านักงานอธิการบดี ,
คุณภาคภูมิ ทะนุดี รักษาการในต�าแหน่งผู้อ�านวยการ
กองกลาง
กองบรรณาธิการ : สุกัญญา แก้ววรรณ , พัชริดา เขียวขุนเนิน ,
เสาวลักษณ์ สามแก้ว , วัชระ ไทยบัณฑิตย์ ,
วัชราวรรณ กันทา
จัดพิมพ์และเผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โทร ๐๕๓-๘๘๕-๓๙๕-๖ หรือ ๐๕๓-๘๘๕-๕๕๕ ต่อ ๙
พิมพ์ที่
: สมพรการพิมพ์

๐๔
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เมือ่ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ผศ.พรพิมล วงศ์สขุ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธเี ปิดการอบรม
“หลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร” ณ ห้องประชุมเอื้องค�า อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ด้วยมีข้อก�าหนด
ในกฎกระทรวง สุขลักษณะของสถานที่จ�าหน่ายอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑ กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศบังคับ ให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร
ทุกประเภทต้องผ่านการอบรมหลักสูตร “การสัมผัสอาหาร” ตามมาตรฐานทีก่ ระทรวงก�าหนด ดังนัน้ ส�านักงานบริหารและจัดการทรัพย์สนิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงได้รว่ มกับกรมอนามัยเขต ๑ และอาจารย์สงั กัดภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ด�าเนินการประสานติดต่อกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพือ่ ขอจัดตัง้ ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นหน่วยงานด�าเนินการฝกอบรม
ในหลักสูตรผูป้ ระกอบการและผูส้ มั ผัสอาหารดังกล่าวให้แก่ผปู้ ระกอบการทีม่ กี ารสัมผัสอาหาร ซึง่ ขณะนีไ้ ด้ผา่ นความเห็นชอบจากกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุขเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงได้จัดการฝกอบรม “หลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร” รุ่นที่ ๑ ให้แก่ผู้ประกอบการที่จ�าหน่ายอาหาร
ในศูนย์อาหารเวียงบัว ศูนย์แม่ริม ศูนย์แม่สา และร้านต่าง ๆ ที่สัมผัสอาหาร ภายในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้มีผู้ร่วมฝกอบรมจ�านวน ๗๙ คน
มี รศ.ดร.สามารถ ใจเตี้ย อาจารย์ประจ�าภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมทีมงานเป็นวิทยากรให้ความรู้
แก่ผู้เข้าร่วมอบรม
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สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
จัดโครงการบร�การว�ชาการเผยแพรความรูสูชุมชน
ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ น�าโดย ผศ.สุชานาฏ สิตานุรกั ษ์
ผู้อ�านวยการ พร้อมด้วย อ.สิริพร คืนมาเมือง , อ.ดร.ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ รองผู้อ�านวยการ คณาจารย์และบุคลากร
ร่วมด�าเนินโครงการบริการวิชาการเผยแพร่ความรูส้ ชู่ มุ ชน หลักสูตรการจักสานและเครือ่ งสักการะล้านนา ณ วัดป่าตุม้ ดอน
ต.ป่าตุม้ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์ สืบสาน ท�านุบ�ารุงศิลป
วัฒนธรรมล้านนา ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวบ้านเข้าร่วมอบรมเป็นจ�านวนมาก ในการอบรมได้รับเกียรติจาก คุณเกรียงไกร บุญทะนา นักวิชาการอิสระ
ด้านภูมิปญญาศิลปวัฒนธรรม เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

คณะเทคโนโลยีการเกษตร รวมพ�ธีลงนามบันทึกความรวมมือ
การจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม
รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ โดยคณะเทคโนโลยี ก ารเกษตรได้ ร ่ ว มพิ ธี ล งนามบั น ทึ ก ความร่ ว มมื อ การจั ด ตั้ ง
ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) และการประชุมท�าความเข้าใจ
แนวทางการขั บ เคลื่ อ นศู น ย์ AIC เพื่ อ ให้ ศู น ย์ เ ทคโนโลยี เ กษตรและนวั ต กรรม เป็ น แหล่ ง รวบรวมองค์ ค วามรู ้
ทางเทคโนโลยีการเกษตร และเป็นแหล่งบ่มเพาะภูมิปญญาท้องถิ่นที่เกษตรกรสามารถน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจด�าเนินการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต
การเกษตรแปรรูปและการตลาดอย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งได้มีพิธีลงนามเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมปรินซ์ ๓ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค
กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้จะได้มีการพัฒนาการด�าเนินงานตามความร่วมมือต่อไป

คณะครุศาสตร จัดคาย “เปดกลองชอลก พัฒนาชุมชน อนุรักษสิ�งแวดลอม”
อ.ว่าที่เรือตรีอภิสิทธิ์ ชัยมัง รองคณบดี ฝ่ายบริหารและฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ เปิดเผยว่า
เมื่อวันที่ ๖ – ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมค่าย “เปิดกล่องชอล์ก พัฒนาชุมชน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ประจ�าปีการศึก ษา ๒๕๖๓ ตามแผนนโยบายของคณะในการบริการด้านวิชาการสู่ชุมชน
โดยน�านักศึกษาลงพื้นที่ให้ความรู้แก่นักเรียนและพัฒนาพื้นที่บริเวณโดยรอบ ณ โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน
บ้านใหม่พัฒนาสันติ อ�าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กองพัฒนานักศึกษาจัดพ�ธีรับ - สงหนาที่ผูนํานักศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓
ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร
แก่ผนู้ า� นักศึกษาทีห่ มดวาระการด�ารงต�าแหน่งและพิธกี ารรับ - ส่งหน้าทีผ่ นู้ า� นักศึกษา ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓
โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร เจ้าหน้าที่และนักศึกษาสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา
แต่ละคณะและวิทยาลัยร่วมพิธี ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๕ อาคาร ๙๐ ปี ราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๓
ภายหลังเสร็จพิธีได้มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาทุกคณะและวิทยาลัย ในการนี้ได้ให้โอวาทและกล่าวแสดงความขอบคุณ
ในความเสียสละของนักศึกษาที่อุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดปีการศึกษา

มร.ชม. จัดการประชุมคณะกรรมการ เตร�ยมความพรอมการประเมิน ITA
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เมื่ อ วั น ที่ ๑๐ มี น าคม ๒๕๖๓ ณ ห้ อ งประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย อาคารอ� า นวยการและบริ ห ารกลาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผศ.พรพิมล วงศ์สขุ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในฐานะประธานกรรมการ
ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการด�าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ทั้งนี้ ได้มีการแจ้งค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ�าปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ และร่วมกันพิจารณาด�าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ซึ่งได้มีการก�าหนดผู้รับผิดชอบและจัดท�าข้อมูลในประเด็นการประเมินตามตัวชี้วัด ในการนี้มี ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี พร้อมด้วย
ผู้อ�านวยการสถาบัน / ส�านัก ผู้อ�านวยการกอง หัวหน้าส�านักงานคณบดี / วิทยาลัยทุกแห่ง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม
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INTERVIEW
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือ Covid – ๑๙ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ต้องปฏิบัติตามคําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๗/๒๕๖๓ เรื่อง ขยายระยะเวลาบังคับใช้คําสั่งคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ ทําให้มหาวิทยาลัยต้องปดทําการชั่วคราวไปจนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓
ส่งผลให้การเรียนการสอนและการดําเนินงานในช่วงเวลาดังกล่าว ต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องตามนโยบาย พิงค์ราชภัฏฉบับนี้
ได้รบั เกียรติจากตัวแทนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ซึง่ ต้องปรับเปลีย่ นรูปแบบการทํางาน การเรียนและการใช้ชวี ติ ฝาวิกฤตโควิด
จะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมกันค่ะ
เริม่ ต้นจาก ผศ.ดร.เวชสวรรค์ หล้ากาศ อาจารย์ประจ�าภาควิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า “ส�าหรับช่วงแรกที่ต้อง work from home รู้สึกเบื่อ
และอึดอัดบ้างเพราะปกติงานที่ท�าต้องออกไปพบเจอผู้คน ท�ากิจกรรมนอกบ้าน เมื่อปรับตัว
ได้รู้สึกว่าการท�างานที่บ้านเปรียบเสมือนการพลิกวิกฤตเป็นโอกาส ท�าให้พบว่าจริง ๆ แล้ว วิธีนี้
ท�าให้เราท�างานได้มากขึ้นเพราะลดเวลาในการเดินทาง พบปะผู้คนน้อยลง ในงานด้านการสอน
ช่วงภาคฤดูร้อนนี้เป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์ทั้งหมด อันที่จริงวิธีการสอนออนไลน์
เกิดขึน้ นานแล้ว แต่ทว่าวิกฤตครัง้ นีท้ า� ให้ทกุ คนจ�าเป็นต้องใช้การสอนในระบบออนไลน์อย่างจริงจัง
และเต็มรูปแบบ ภาครัฐสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์มากขึน้ โดยส่วนตัวแล้วแทบไม่ตอ้ งปรับตัวเลยเพราะสอนออนไลน์ในบางวิชา
มาเกื อ บ ๑๐ ปี แล้ ว ในส่ ว นของวิ ช าที่ เ ป็ น วิ ช าบรรยาย ภาคทฤษฎี และในวิ ช าที่ มี ทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ ร วมกั น อย่ า งวิ ช า
“เขียนแบบคอมพิวเตอร์” สามารถสอนออนไลน์ได้ จะมีปญหาแต่เพียงวิชาที่ต้องใช้ห้องแล็ปปฏิบัติเท่านั้นที่ยังไม่สามารถสอนได้ เว้นแต่
รัฐบาลจะลงทุนหุ่นยนต์สมองประดิษฐ์แบบควบคุมระยะไกลให้เท่านั้นถึงจะสามารถท�าได้ Covid - ๑๙ เป็นโรคที่ท�าให้ทุกคนจดจ�าและ
ถูกบันทึกไว้ในประวัตศิ าสตร์หน้าหนึง่ ไปพร้อม ๆ กัน ดังนัน้ สิง่ ทีจ่ ะบันทึกไว้บนสมุดแห่งความทรงจ�านีค้ วรเป็นสิง่ ทีด่ ี เช่น เราผ่านช่วงเวลา
ที่เลวร้ายนี้ในระยะเวลาอันสั้น เราฟูฟนประเทศนี้ได้อย่างรวดเร็ว หรือยารักษาโรคที่ดีที่สุดคือการท�าให้สุขภาพแข็งแรงและออกก�าลังกาย
สม�า่ เสมอ ไม่ใช่สนใจเพียงแค่เรือ่ งว่าประเทศไหนคนจะเสียชีวติ เยอะ ประเทศไหนสถานทีก่ กั ตัวแย่มาก ๆ เราจะท�าให้สมุดแห่งประวัตศิ าสตร์
เราสวยงามเหมือน ๆ กันทุกประเทศ
ทางด้าน นางสาวนิดา พรินทรากุล หัวหน้างานกิจการต่างประเทศ ส�านักงาน
วิเทศสัมพันธ์ กล่าวว่า “จากการระบาดของไวรัส covid - ๑๙ ส่งผลให้ชีวิตประจ�าวันและชีวิต
การท�างานเปลีย่ นแปลงไปมาก การ Work from Home เหมือนท�าง่ายแต่ในทางปฏิบตั ไิ ม่งา่ ยเลย
ต้องปรับตัวและมีวินัยมาก ๆ ต้องปฏิบัติตัวเหมือนบ้านเป็นส�านักงานตลอดช่วงเวลางาน
ท�ามุมสบาย ๆ อากาศปลอดโปร่ง ตั้งคอมพิวเตอร์จะได้ไม่เพลิดเพลินไปกับบ้าน ซึ่งจริง ๆ แล้ว
ควรเป็ น ที่ พั ก ผ่ อ นของเรา หลั ง เลิ ก งานก็ อ อกก� า ลั ง กายเบา ๆ เพื่ อ ยื ด คลายกล้ า มเนื้ อ
คลายความปวดเมือ่ ยบ้าง พยายามไม่ออกไปไหนเพราะรูส้ กึ ว่าอยูบ่ า้ นในช่วงนีช้ ว่ ยลดความเครียด
ความกังวลไปได้เยอะไม่ตอ้ งคอยระวัง ด้วยลักษณะงานทีร่ บั ผิดชอบมีการใช้วธิ กี ารสือ่ สารในการท�างานโดยใช้วธิ กี ารออนไลน์อยูม่ าก เช่น
วิธีส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์โต้ตอบกับผู้ประสานงานมหาวิทยาลัยต่างประเทศ มีการใช้โปรแกรมไลน์และวีแชท ในระดับการสื่อสาร
ที่ไม่เป็นทางการอยู่เป็นประจ�า ทั้งนี้ต้องปรับตัวอยู่บ้างพอสมควร เพื่อให้การสื่อสารในการท�างานกับเพื่อนร่วมงานในส�านักงานราบรื่น
และมีประสิทธิภาพ นอกจากที่เรามีการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ผ่านโปรแกรมไลน์แชทแบบกลุ่มระหว่างบุคลากรในส�านักงานอยู่แล้ว
ผู้อ�านวยการยังได้ก�าหนดให้เพิ่มช่องทางออนไลน์เพื่อการประชุม แชร์ข้อมูล ส่งไฟล์งานต่าง ๆ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams และ
ยังมีการประชุมออนไลน์กลุม่ ย่อยในกรณีเร่งด่วน ผ่านการวีดโี อคอลแบบกลุม่ ผ่านโปรแกรมไลน์อกี ด้วย การสือ่ สารกับนักศึกษา เช่น นักศึกษาไทย
ที่จะต้องเตรียมการในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนในภาคการศึกษาหน้าหรือเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นก็ต้องปรับเปลี่ยนไป ซึ่งต้องใช้
เวลาเพิ่มขึ้นเนื่องจากไม่ได้สื่อสารกันต่อหน้า นอกจากการต้องใช้อีเมลในการส่งเอกสาร การโทรศัพท์ ใช้โปรแกรมไลน์แชท ยังมีการเพิ่ม
ลักษณะเป็นวีดีโอคอลแล้วด้วย เพื่อการสื่อสารที่ชัดเจนและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และส�านักงานวิเทศสัมพันธ์ยังมีการจัดท�า Line Ofﬁcial
Account เพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่อสาร นอกจาก Facebook page และ Website ของส�านักงานวิเทศสัมพันธ์ กับบุคคลภายนอกและ
บุคลากรและนักศึกษาชาวไทยและชาวต่างชาติของมหาวิทยาลัยทีต่ อ้ งการติดต่อและขอรับบริการกับหน่วยงานอีกด้วย ฝากถึงผูอ้ า่ นเกีย่ วกับ
การป้องกันตนเองและฝากถึงประชาชนเกีย่ วกับการมีจติ ส�านึกต่อส่วนรวม การยึดหลักการ Physical Distancing หรือ Social Distancing
เป็ น หลั กคื อสิ่ ง ส� า คั ญ ตอนนี้เ ราควรเว้นระยะห่างทางสังคมให้มาก เพื่อป้องกันการแพร่การกระจายของเชื้อไวรัส Covid - ๑๙
เพราะเราไม่รู้เลยว่ารอบตัวเรามีผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการอยู่ตรงไหนหรือแม้แต่ตัวเราเองอาจเป็นก็ได้ ต้องไม่ประมาท ต้องอยู่บ้าน
หากจ�าเป็นออกไปข้องนอก ต้องสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ รักษาความสะอาดทั้งส่วนตัวและส่วนรวม ท�าให้เป็นปกติ เราต้องมี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม
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ส่วน นายภวัต ณ สิง ห์ทร นักวิชาการศึกษา งานอนุรักษ์ศิล ปะและวั ฒนธรรม
ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม เอ่ยว่า “จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ covid - ๑๙ ท�าให้
หลายองค์กรต้องปรับวิธกี ารท�างานเป็นแบบ Work from home การท�างานด้วยวิธกี ารดังกล่าว
มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีเราสามารถท�างานได้ที่บ้าน ส่งงาน ตรวจงาน หรือประชุมด้วยวิธี
ออนไลน์ท�าให้ง่ายสะดวกรวดเร็ว ลดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องเดินทาง ลดความเสี่ ย งอั น ตราย
จากเชื้อโรคและอุบัติเหตุบนท้องถนน ข้อเสียคือการท�างานที่ต้องใช้สายตามากกว่าปกติ เช่น
การส่งงาน ตรวจงาน การประชุมด้วยวิธีออนไลน์ท�าให้เราต้องใช้ สายตาเพ่งจอโทรศัพท์
หรือคอมพิวเตอร์ มากกว่าปกติอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้โดยตรง ในกรณีที่มีบุตรหลานก็อาจท�าให้ขาดสมาธิในการท�างาน และ
ความมีมนุษยสัมพันธ์ในองค์กรก็เสี่ยงที่จะลดลงตามไปด้วย ผมจึงปรับวิธีคิดและการด�าเนินชีวิต เพราะเราต้องอยู่บ้านและท�างานที่บ้าน
ประการแรกเรื่องบรรยากาศที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการท�างานด้วยการหามุมเล็ก ๆ จัดเป็นโตะท�างานให้คิดว่าตรงนี้คือห้องท�างาน
ต่อมาคือวินยั ในการเข้า - ออกงาน และการท�างานนัน้ องค์กรได้สร้างข้อตกลงร่วมกัน หรือใช้ระบบลงเวลา และรายงานผลภาระงานในแต่ละวัน
แบบออนไลน์ผา่ น application เพือ่ ให้ผบู้ ริหารหรือเพือ่ นร่วมงานทราบ ต่อมาคือการเตรียมอุปกรณ์เพือ่ อ�านวยความสะดวกในการท�างาน
ให้ครบพร้อมใช้งานอยูเ่ สมอ ประการส�าคัญเราต้องตระหนักว่าถึงแม้จะท�างานทีบ่ า้ นงานทีท่ า� นัน้ ต้องออกมามีคณ
ุ ภาพและเกิดประสิทธิภาพ
ต่อองค์กรเพื่อให้องค์กรได้ประโยชน์อย่างสูงสุด สุดท้ายนี้ผมอยากเป็นก�าลังใจกับทุกเชื่อว่าทุกปญหามีทางออกอยู่ที่เราจะใช้สติหาวิธีการ
รับมือหรือหาทางออกได้อย่างไร ขอให้ทา่ นดูแลตนเองและบุคคลใกล้ชดิ ด้วยการกินร้อน ช้อนส่วนตัว ล้างมือ อยูแ่ ต่ในบ้านถ้ามีความจ�าเป็นจริง ๆ
ต้องออกบ้านควรสวมหน้ากากอนามัย พกเเอลกอฮอล์ติดตัว อยู่ห่างกันในระยะสองเมตร และปฏิบัติตามประกาศของทางราชการ
อย่างเคร่งครัด”
ส� า หรั บ นางสาวรั ก ษิ ณ า วงค์ ชั ย ขั น ธ์ นั ก วิ ช าการศึ ก ษา งานรั บ เข้ า ศึ ก ษา
ส�านักทะเบียนและประมวลผล กล่าวว่า “มีทงั้ ข้อดีและข้อเสีย คือ มีโอกาสเสียสมาธิคอ่ นข้างง่าย
เนือ่ งจากการท�างานทีบ่ า้ นอาจจะมีหลายสิง่ หรือมีเสียงรบกวนเวลาทีเ่ ราท�างาน ท�าให้การท�างาน
เป็ น ไปอย่ า งไม่ ร าบรื่ น อีก ทั้ง การท�างานที่บ ้านไม่สะดวกเท่ากับการท�างานในส�านักงาน
เนื่องจากอาจมีเอกสารข้อมูลต่าง ๆ ที่เราไม่สามารถน�ามาท�าที่บ้านได้ทั้งหมด การท�างาน
อาจสะดุดบ้างไม่สามารถเริม่ ต้นหรือท�างานต่อได้ ส่วนข้อดีของการท�างานทีบ่ า้ น คือ มีความยืดหยุน่
ในการท�างาน work from home สามารถจัดการงานให้เสร็จเป็นอย่าง ๆ ได้ ต้องเรียงล�าดับ
ความส�าคัญของงานออกมาให้ชัดเจนว่าวันนี้เราต้องท�าอะไรบ้าง เรียงตามล�าดับที่ส�าคัญที่สุด และก�าหนดเส้นตายการส่งงานของตัวเอง
ให้ชัดเจนใช้เทคโนโลยีในยุค ๔.๐ ให้เป็นประโยชน์ ในการอ�านวยความสะดวกในการท�างานที่บ้าน ปจจุบันมีเครื่องมือมากมายที่จะท�าให้
เราสามารถท�างานที่บ้านได้ง่ายขึ้น ทั้ง Dropbox หรือ Google Drive ในการเก็บหรือส่งไฟล์งาน ประชุมประจ�าวันด้วย Microsoft team
หรือ Zoom ท�าทุกอย่างให้เหมือนกับวันท�างานฝากถึงผู้อ่านเกี่ยวกับการป้องกันตนเองและฝากถึงประชาชนเกี่ยวกับการมีจิตส�านึก
ต่อส่วนรวมเราควรดูแลตนเองเพือ่ ให้รา่ งกายห่างไกลจากเชือ้ ไวรัสโคโรน่า สวมหน้ากากอนามัย หมัน่ ล้างมือบ่อย ๆ หรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์
ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่ไอ จาม หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด และมีมลภาวะเป็นพิษเว้นระยะห่างทางสังคม หรือที่เราเรียกกันว่า
SOCIAL DISTANCING งดรับประทานอาหารดิบ เลือกรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ กินร้อน ไม่ใช้ของร่วมกับใครที่ส�าคัญควรมี
ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม โดยปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและการเฝ้าระวังตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด”
ปิดท้ายที่ นางสาวพิมพิศา บุญมาอินทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ภาควิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ กล่าวว่า “ในช่วงทีม่ สี ถานการณ์แบบนี้ ท�าให้ทกุ คนต้องร่วมใจกันหยุดเชือ้
ด้วยการอยูบ่ า้ นเว้นระยะห่างทางสังคม การเรียนในช่วงนีจ้ งึ เป็นการเรียนแบบออนไลน์ ซึง่ ต่างจากเดิม
ค่อนข้างมากเปลี่ยนจากเรียนในห้องเรียน วันจันทร์ – วันศุกร์ เป็นการเรียนออนไลน์ในวันเสาร์
– วันอาทิตย์ ท�าให้มีเวลาในการทบทวนบทเรียนมากขึ้น มีความสะดวกสบายในการเรียน
ไม่วา่ จะอยูท่ ไี่ หนก็เรียนได้ แต่ตอ้ งมีการปรับตัวบ้างเพราะต้องตืน่ มาเข้าชัน้ เรียนในระบบออนไลน์
เร็วขึน้ กว่าเดิม ต้องตัง้ ใจเรียนมากขึน้ เพราะต้องเรียนร่วมกับคนจ�านวนมากรูส้ กึ สนุกกว่าการเรียน
แบบปกติใช้แอพลิเคชั่นไลน์ในการติดต่อสื่อสาร ขอส่งก�าลังใจให้คนไทยทุกคนผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน อยู่ที่บ้านปลอดภัยที่สุด
หลีกเลี่ยงการเดินทางออกไปพบปะผู้คนลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและแพร่เชื้อจนกว่าสถานการณ์จะกลับมาเป็นปกติ”
Ã‹ÇÁÍÂÙ‹ºŒÒ¹ ËÂØ´àª×éÍ à¾×èÍªÒµÔ Å´âÍ¡ÒÊµÔ´àª×éÍ à¾×èÍãËŒÊÑ§¤Áä·Â¡ÅÑºÁÒ»¡µÔÊØ¢â´ÂàÃçÇ

๐๘

วารสารพิงค์ราชภัฏ

PING RAJABHAT

อ.เอกพงศ์ สุริยงค์ หัวหน้าภาควิชาศิลปกรรม คณะมนุษย์ศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ ๕ – ๗
มีนาคม ๒๕๖๓ ภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้นา� ผลงานศิลปะ
ซึ่ ง เป็ น ฝี มื อ ของนั ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ จั ด แสดงเพื่ อ ให้
ผูท้ ชี่ นื่ ชอบในงานศิลปะได้รว่ มรับชมในนิทรรศการ EXPORT EXHIBITION ART
AND DESIGN 2020 นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ประจ�าปี ๒๕๖๓ ซึ่งได้รับเกียรติ
จาก ผศ.ดร.กั ล ทิ ม า พิชัย รองอธิก ารบดี มหาวิทยาลั ย ราชภั ฏเชี ย งใหม่
เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมน�าคณะผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และ
แขกผูม้ เี กียรติรว่ มชมนิทรรศการ ผลงานโดยนักศึกษาชัน้ ปีที่ ๔ ภาควิชาศิลปกรรม
สาขาวิ ช าศิ ล ปะและการออกแบบ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จ�านวน ๒๐ ผลงาน ประกอบด้วย Product Design ,
Graphic Design และ Fine Art
อ.เอกพงศ์ สุริย งค์ กล่าวว่า นิท รรศการครั้ ง นี้ จัด ขึ้ นเพื่ อ เป็ นเวที
ในการน�าเสนอผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะของนักศึกษาให้เป็นที่ปรากฎ
ต่อสาธารณชน ด้วยการน�าองค์ความรู้จากทฤษฎีสู่การลงมือปฏิบัติ ภายในงาน
ได้รับความสนใจจากประชาชนร่วมชมนิทรรศการ ณ ชั้น G ศูนย์การค้าเมญ่า
ไลฟสไตล์ ช้อปปิง เซ็นเตอร์ เชียงใหม่ เป็นจ�านวนมาก
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สวัสดีท่านผู้อ่านพิงค์ราชภัฏทุกท่าน รอบรั้วด�า – เหลือง ฉบับนี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์
นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี และอาจารย์สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตก
(ภาษาอังกฤษ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโอกาสได้รบั คัดเลือก
ให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ จากส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
(ส�านักงาน ก.พ.) เนือ่ งในวันข้าราชการพลเรือน ประจ�าปีพทุ ธศักราช ๒๕๖๓ ซึง่ ได้พจิ ารณาคัดเลือกโดยคณะอนุกรรมการ
คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ตามหลักเกณฑ์ประเมินใน ๕ หัวข้อหลัก คือ การครองตน ครองคน ครองงาน
การปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน
ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติขา้ ราชการทีม่ คี วามประพฤติและผลการปฏิบตั งิ านดีเด่น รวมถึงเผยแพร่เกียรติคณ
ุ
ของข้าราชการพลเรือนดีเด่นให้ปรากฏ สร้างขวัญและก�าลังใจให้ข้าราชการกระท�าความดีตลอดไปส�าหรับ
วันข้าราชการพลเรือน ซึง่ ตรงกับวันที่ ๑ เมษายนของทุกปี เนือ่ งจากตรงกับวันทีพ่ ระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ทรงประกาศให้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๔๗๑ เป็นฉบับแรก ใช้บังคับในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๒
ต่อด้วยอีกเรื่องที่น่ายินดี ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้ก�าหนด
ให้มกี ารคัดเลือกบุคลากรเพือ่ เข้ารับรางวัลพระพิฆเนศวร ประจ�าปีพทุ ธศักราช ๒๕๖๓ เพือ่ ส่งเสริมและยกย่องบุคลากรของมหาวิทยาลัยทีป่ ฏิบตั งิ าน
เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคคลอื่นในด้านการอุทิศตนในการปฏิบัติงานจนปรากฏชัดเจน เป็นที่ยอมรับและมีผลงานโดดเด่นเป็นประโยชน์กับภารกิจ
มหาวิทยาลัย รวมถึงผลการปฏิบตั งิ านส่งผลกับนักศึกษาหรือผูร้ บั บริการเป็นส�าคัญ ดังนัน้ มหาวิทยาลัยจึงประกาศรายชือ่ ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกเป็นบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นเข้ารับรางวัลพระพิฆเนศวร ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ดังนี้ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านบริหาร จ�านวน ๒ รางวัล ได้แก่
ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ นางสุนี พนันตา ผู้อ�านวยการกองคลัง ส�านักงานอธิการบดี บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ดีเด่นสายวิชาการ จ�านวน ๑ รางวัล ได้แก่ ผศ.ว่าที่ ร.ต.หญิง จินตนา อินภักดี ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นสายสนับสนุน จ�านวน ๑ รางวัล ได้แก่ นายธนังกร ธัญกรพิสิษฐ์ นักวิชาการศึกษาช�านาญการ วิทยาลัยนานาชาติ

ต่อที่ข่าวจากทางคณะวิทยาการจัดการ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ นายทินกร
นําบุญจิตต์ ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการประจ�าคณะวิทยาการจัดการ ได้มอบเกียรติ
บัตรเพื่อแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาที่ได้สร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย ดังนี้
อาจาย์พลศรัณย์ ศันยทิพย์ หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์ ในโอกาสได้รบั รางวัลบุคลากรดีเด่น
ด้านการพัฒนานักศึกษา ของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ภาคเหนือ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๙ และนานาชาติ
ครั้ ง ที่ ๒ “วิ ท ยาการจั ด การวิ ช าการ ๒๐๒๐” , และมอบเกี ย รติ บั ต รแก่ นั ก ศึ ก ษา
คณะวิทยาการจัดการ ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดต่าง ๆ ดังนี้ VLOG รางวัลชมเชย และรางวัลขวัญใจมหาชน โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวี
ปี ๑๔ ภายใต้โจทย์ VLOG THAILAND เทีย่ วไทยไปให้สดุ , รางวัลชนะเลิศระดับตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
ระดับประเทศ การประกวดคลิปวีดโี อ กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ประกวด Creative Idea น�าเสนอของเล่นหรือเกมเสริมทักษะ
สร้างรายได้ , รางวัลจากการประกวดสื่อ AHF Media Award การประกวดคลิปวีดีโอ ในหัวข้อ “สวมโลกใบใหม่ให้ CONDOM” เพื่อสร้างทัศนคติ
ทีด่ ตี อ่ การใช้ถงุ ยางอนามัยให้เกิดขึน้ ในสังคมไทย โดยสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ,
รางวัลจากการประกวดการออกแบบแนวคิดและแผนในการแก้ไขปญหาฝุน่ ควัน โดย องค์กรเพือ่ การพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID)
องค์การนาซ่า (NASA) โครงการเซอร์เวียร์แม่โขง (SERVIR - Mekong) โครงการ Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI)
และกรมควบคุมมลพิ ษ แห่ ง ประเทศไทย ในโอกาสนี้ ไ ด้ แ สดงความยิ น ดี กั บ นางสาวกนกวรรณ เพ็ ง เพ็ ช นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รการบริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย์ ภาควิชาการบริหารธุรกิจ ที่ได้รับต�าแหน่งนางสาวแพร่ ประจ�าปี ๒๕๖๓ อีกด้วย ปิดท้ายฉบับนี้ด้วยประกาศเรื่องรับสมัคร
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจ�าสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑
พนักงานมหาวิทยาลัยประจ�า สายวิชาการและสายสนับสนุน จ�านวน ๑๖ อัตรา ผู้สนใจส่งใบสมัครออนไลน์ได้ที่ www.dhrm.cmru.ac.th
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางสาวอําภา กิติรัตน์ โทรศัพท์ ๐๙๓ – ๑๓๑ - ๔๗๖๒
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ม.ราชภัฏเชียงใหม มุงพัฒนาศักยภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
และชุมชนโดยรอบจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดแมฮองสอนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
พิงค์ราชภัฏฉบับนี้ น�าท่านผู้อ่านทุกท่านมาติดตาม โครงการ “การพัฒนาศักยภาพโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนและชุมชนโดยรอบเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
(รร.ตชด.บ้านใหม่พฒ
ั นาสันติ, รร.ตชด.บ้านแม่ลางิว้ )” ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เล็งเห็นความส�าคัญ
ของโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน ซึ่งถือเป็นโรงเรียนขยายโอกาสให้กับเยาวชนในเขตพื้นที่ห่างไกล
ความเจริญและการเดินทางเข้าถึงที่ยากล�าบากหลายแห่งตั้งอยู่ใกล้เขตชายแดนไทย - พม่า ส�าหรับครู
โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนถือเป็นต�ารวจหน่วยหนึ่งที่สังกัดส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ นอกจากหน้าที่
ในการป้องกันอธิปไตยของชาติไทยแล้ว หน้าที่อีกอย่างหนึ่งก็คือการสอนหนังสือให้กับเด็กนักเรียน
ซึง่ ถือเป็นหน้าทีส่ า� คัญในการพัฒนาชุมชนชนบท ลดความเหลือ่ มล�า้ เป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศชาติ
อย่างไรก็ตามครูโรงเรียน ตชด. ส่วนใหญ่ไม่มคี ณ
ุ วุฒกิ ารศึกษาด้านการสอน อีกทัง้ ยังต้องท�าหน้าทีอ่ กี หลายด้าน
เกี่ยวกับความมั่นคงรวมไปถึงการพัฒนาชุมชน
ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จึงเล็งเห็นสภาพปญหาและมีความพยายาม
บูรณาการศาสตร์ที่มีอยู่ในแต่ละสาขาวิชา เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันศึกษาสภาพปญหาพร้อมให้การช่วยเหลือ
ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาภายในโรงเรียน ตชด. และชุมชนโดยรอบ จึงได้ลงพื้นที่เพื่อด�าเนินกิจกรรมส�ารวจสภาพพื้นที่และ
จัดสร้างฐานข้อมูลแผนที่ชุมชนด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ปลูกจิตส�านึกการเรียนรู้ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ
เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน ส่งเสริมการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปญหาการอ่านออกเขียนได้ กิจกรรมสะเต็มศึกษา เพื่อการบูรณา
การการเรียนรู้ในห้องเรียนกับชุมชน ให้ความรู้ด้านการเกษตรและจัดท�าแปลงปลูกพืช และพัฒนาอาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ซึ่งการด�าเนินการในครั้งนี้ ได้คัดเลือกโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนในเขตจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดละ ๑ แห่ง
รวม ๒ แห่ง คือ โรงเรียนต�ารวจตระเวนบ้านใหม่พฒ
ั นาสันติ ต�าบลแม่นาจร อ�าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน
บ้านแม่ลางิ้ว ต�าบลแม่ลาน้อย อ�าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งสร้างขึ้นตามพระราชบัญชาของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึง่ มีพระราชกระแสให้สา� รวจพืน้ ทีห่ า่ งไกลในถิน่ ทุรกันดารทีย่ งั ไม่มกี ารจัดการศึกษา
โดยมีผู้มีจิตศรัทธาและชาวบ้านร่วมกันบริจาคเงินช่วยก่อสร้างโรงเรียน ส�าหรับสภาพทั่วไปของชุมชนโดยรอบอยู่ห่างไกลและการเข้าถึง
ยากล�าบาก รวมทัง้ มีความต้องการความช่วยเหลือเพือ่ การพัฒนาในหลายด้าน ซึง่ โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน
และชุมชนโดยรอบเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนนี้ สามารถช่วยพัฒนาทัง้ โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนและชุมชนโดยรอบให้เกิดการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนได้
อาจารย์และนักศึกษาได้ดา� เนินการตามกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่การศึกษาสภาพพืน้ ทีเ่ พือ่ รับทราบปญหา
ศักยภาพของโรงเรียนและชุมชนโดยรอบ ท�าการส�ารวจสภาพพื้นที่และจัดสร้างฐานข้อมูลแผนที่ชุมชน
ซึ่งด�าเนินการโดยอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาภูมิศาสตร์ ภาควิชาการพัฒนาชุมชน และสร้างจิตส�านึก
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดิน น�้า ป่าไม้ อากาศ โดยภาควิชาการบริหารธุรกิจจัดการอบรมแก่เยาวชน และ
จัดสร้างฝายมีชีวิตเรียนรู้ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน
ด�าเนินการโดยอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาชีววิทยา ซึ่งได้พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ
ความต้องการและบริบทชุมชน มีการทดสอบก่อนและหลังการฝกอบรม จัดอบรมตามแนวทางสะเต็มศึกษา
โดยศูนย์สะเต็มศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อบรมการสาธิตการสอน การประดิษฐ์สื่อการเรียน
การสอนโดยเชือ่ มโยงกับวัสดุในชุมชน ภาคปฏิบตั กิ ารเล่นของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ และให้ความรูด้ า้ นการเกษตร
และจัดท�าแปลงปลูกพืชการอบรมและถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร เช่น การปลูกพืช การเตรียมดิน
การท�าปุยหมัก การเลี้ยงสัตว์และจัดท�าแปลงสาธิตด้านการเกษตรในโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน
โดยอาจารย์และนัก ศึก ษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอาชีพและการพั ฒนา
ผลิตภัณฑ์ชมุ ชนโดยรอบโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน เริม่ กระบวนการด้วยการส�ารวจวัตถุดบิ ทีพ่ บในชุมชนและน�ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารแปรรูป เพื่อการถนอมอาหารและการจัดจ�าหน่ายในชุมชน รวมถึงการให้ความรู้ การสาธิตการประกอบอาหารในโรงเรียนเพื่อให้
ถูกสุขลักษณะและได้ประโยชน์จากสารอาหาร โดยอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาคหกรรมศาสตร์
จากความมุง่ มัน่ พัฒนาส่งผลให้ปจ จุบนั โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน มีกระบวนการจัดการเรียน
การสอนเพื่ อ เพิ่ ม ผลสั ม ฤทธิ์ ข องการอ่ า นออกเขี ย นได้ ข องนั ก เรี ย นโดยการใช้ สื่ อ การเรี ย นการสอน
มีแปลงเกษตรในระบบปลอดภัยเพื่อเป็นการเรียนรู้และเป็นอาหารส�าหรับนักเรียน ช่วยลดค่าใช้จ่าย
ของโรงเรียนและสร้างความสามัคคีระหว่างผูป้ กครองและโรงเรียน นักเรียนมีองค์ความรูใ้ นการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ที่ได้จากทรัพยากรในชุมชน สามารถสร้างรายได้ในระหว่างเรียนได้
การด� า เนิ น โครงการเป็ น การสร้ า งตั ว แบบการจั ด การเรี ย นการสอนโดยชุ ม ชนมี ส ่ ว นร่ ว ม
และขยายผลไปสู่โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนแห่งอื่นในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อไป
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เจลล้างมือเป็นผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาดมือส�ำหรับใช้ในกรณีไม่สะดวกในการล้างมือด้วยน�ำ้ และสบู่ ซึง่ เป็นวิธที �ำความสะอาด
ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการรับเชื้อโรคที่มือไปสัมผัสโดนโดยไม่รู้ตัว ซึ่งอาจท�ำให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายและน�ำไปสู่
การเกิดโรคได้ในภายหลัง ปัจจุบันจึงพบเห็นเจลล้างมือตามโรงพยาบาล สถานพยาบาล สถานที่มีคนอยู่อย่างหนาแน่น หรือ
บางคนอาจพกติดตัวไว้ในกระเป๋า อย่างไรก็ตามหากมือเลอะคราบสกปรก ปนเปื้อนเลือดหรือของเหลวในร่างกายจากคนอื่นอย่าง
เห็นได้ชัดก็ควรหลีกเลี่ยงที่จะใช้เจลล้างมือ แต่ควรใช้การล้างมือด้วยน�้ำและสบู่แทน
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วิธีการใช้เจลล้างมือมักเป็นสิ่งที่หลายคนละเลยและคิดว่าเพียงแค่ถูมือ
ไปมาก็สามารถปกป้องความสะอาดของมือได้อย่างทั่วถึง แต่ในความเป็นจริง
อาจหลงเหลือเชือ้ โรคและสิง่ สกปรกอยู่ ท�ำให้ประสิทธิภาพในการปกป้องเชือ้ โรค
ของเจลล้างมือลดลง ซึ่งขั้นตอนการใช้เจลล้างมือที่ถูกต้องมีดังนี้
๑. กดหรือเทเจลล้างมือลงบนฝ่ามือ
๒. ฝ่ามือถูฝ่ามือ – แบมือและถูฝ่ามือด้านใน ทั้ง ๒ ข้างด้วยกันในลักษณะหมุนเป็นวงกลม
๓. ฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วถูซอกนิ้ว - น�ำมือข้างใดข้างหนึ่งซ้อนทับอีกข้าง โดยให้นิ้วแต่ละนิ้ว
อยู่ระหว่างกัน ถูกขึ้นลงบริเวณด้านหลังมือและซอกนิ้ว จากนั้นท�ำสลับกันกับอีกข้าง
๔. ประกบฝ่ามือถูซอกนิว้ - เอาฝ่ามือ ทัง้ ๒ ข้างประสานกันในลักษณะทีแ่ ต่ละนิว้ คัน่ กัน และถูขนึ้ ลง
๕. หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ - งอนิ้วมือ ทั้ง ๒ ข้าง และเกี่ยวเข้ากับมืออีกข้าง โดยให้ปลายนิ้วทั้ง ๒ มือ
สัมผัสกับฝ่ามือของแต่ละข้าง ถูไปมาจนรู้สึกว่ามือสะอาด
๖. ถูนิ้วหัวแม่มือ - กางนิ้วหัวแม่โป้งก่อนใช้ฝ่ามืออีกข้างหุ้มนิ้วหัวแม่มือและถูขึ้นลง ท�ำให้สะอาด
ทั้งสองด้าน
๗. ถูปลายนิ้วด้วยฝ่ามือ - แบมือข้างหนึ่ง แล้วใช้ปลายนิ้วมืออีกข้างถูที่ฝ่ามือเป็นลักษณะหมุนตาม
เข็มนาฬิกาและหมุนทวนเข็มนาฬิกา แล้วสลับข้างท�ำวิธีเดียวกัน

ข้อควรระวังหรือความเสี่ยงบางประการในการใช้เจลล้างมือ
ประสิทธิภาพของเจลล้างมืออาจลดลงเมื่อใช้ไม่ถูกวิธี เช่น ใช้แอลกอฮอล์ที่มี
ความเข้มข้นต�่ำกว่าร้อยละ ๖๐ หรือถูเจลล้างมือไม่ทั่วถึง ปริมาณในการใช้เจลล้างมือ
ควรมีความเหมาะสม ไม่มากหรือน้อยจนเกินไป หากระหว่างการใช้เจลล้างมือแล้วพบว่าเนื้อเจล
แห้งในเวลาไม่ถึง ๑๕ วินาที บ่งชี้ให้เห็นว่าเจลล้างมือที่ใช้มีปริมาณน้อยเกินไป และอาจส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการก�ำจัดเชื้อโรค ควรระมัดระวังการใช้เจลล้างมือกับเด็กเล็ก เพราะอาจเกิดอันตราย
ได้ง ่ายจากการกลืนโดยไม่ตั้งใจ กรณีที่มือสกปรกมาก มีค วามเปียกชื้นสูงหรือมีค วามมั น เช่ น
หลังการเล่นกีฬา ท�ำสวน หรือจับอาหาร เจลล้างมืออาจไม่มปี ระสิทธิภาพในการขจัดเชือ้ โรคได้เพียงพอ
ขอขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.pobpad.com/

